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Protokoll frAn Styrelsemote

Hemmesta Sodra Vagforening
org.nr: 717903-8000

Ndrvarande: Tommy Ahlsved, Markus Aggefors, Lars-Gunnar Axelsson, Michael Axeh;son
och Roel Lammers.

Miitesdatum: 20ll -06-05

1.

Miitets iippnande
Ordforande Tommy Ahlsved hiilsade samtliga vdlkornna.

2.

Val av miitesordfiirande tillika justerare
Ordforande Tommy Ahlsved enligt stadgar.

3.

Val av miitessekreterare
Motet valde Markus Aggefors.

4.

Godkiinnande av fiiredragningslista
Motet beslutade godk2inna foredragningslistan.

5.

Inkomna skrivelser

a.

b.

c.
d.

2017-088 Entreprenoren for sopningen meddelar att de kan pi borja sopningen
veckan efter pisk.
2017-09I Lantmtiteriet, meddelande om vdrderingsutrzikningen vid clen
kommande styckningen av en fastighet, drende 17:04:3t1.
2017-093 Meddelande frin tryckeriet att virbrevel. linns fardigt, rirende
17:03:290.
2017-097 Signerat avtal for fibernedltiggning, Blib2i'rsviigen 6 drende

l7:04:299.

e. 2017-098 tll|2017-I02

f.
g.
h.

i.

Viilkomstbrev frin Vattenfall orsrakat av bytet till nytt
organisationsnummer drende I 5 :03 :162.
2017-103 Meddelande att lampa L007 sporadiskt slockniar. Markus har
besvarat mailet 2017-I04 och htgdrdar. Nytt iirende 17:08:328.
2017-105 Viilkomstbrev frin Vattenfall orsakat av bytet till nytt
organisationsnummer rirende I 5 :03 :1 62.
2017-I10 Fr6ga om kommande asfaltering av Mellanvzig;en och om hela eller
bara delar av vdgen kommer liiggas om med ny asfalt. Tommy har nreddelat att
kommunen kommer ldggany asfalt over hela vdgbredden 2017-111.
2017-l13 Forfrigan om allt iir klart for att piborja arbetet med fiber vid
Blibiirsvtigen 6. Tommy har besvarat att det tir klart att p;rdva2017-114.
Arende 14:04:299.
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20I7-I23 och20I7-124 Schaktansokan for fiber installation Centrun:wdgen26,

Tommy har besvarat mailen och efterfrAgat ett nytt rned senare daturn 2017l3T.Ettnytt rirende skapas lor detta 17:08:329.
k. 20Il-L25 och2017-1,27 Forfrigan frin Lantmiiterietl om overenskommelsen i
drendet 17:04:311 Tommy har besvarat mailen och skickat in de kommentarer
som vi f6tt frin REV 20i7-126 och20l7-128.
I. 20Il -129 och 20Il -1 3 I ForfrAgan om dgarforhillandena pi en skaft'vdg i
omridet, Markus har besvarat mailet och meddelat avtt vag'foreningen inte iir
iigare till denna 2017-130.
m. 2017-132 och20l7-135 och 2017-138, En boende har frhgat om han kan fi ta
ner de trrid som stir pi allmiinningen mellan Akerbtirsviigen 20 och
Tranbzirsvdgen 19. Dessa trzid har redan sedan tidiga.re hemterats under drende
16:Il:282. Markus har skickat over granneintyg for signering 2017-1134 och
2017-136.
n. 2017-133 Forfrigan om vdgforeningen kan infora mojlighet till betalning via
e-faktura. Michael Nytt iirende 17:08:330.
o. 2017-I39 ordererkdnnande pi ny planka for iirende 17:04:309, trasig parkbiink.
p. 2017-140 Forfr6gan frin en boende om veigforeningen kan piverka fiirslaget
till detaljplan for Hemmesta Centrum. Styrelsen har liimnat in synpu:nkter pi
planen 2017-152. Mailet dr besvarat av Tommy 2017-15,0.
q. 2017-I4I Ordererkdnnande pA nya lock till soptunnor, zirende I7:06:322.
r. 2017-I45 Nytt avtalsforslag for signering rorande fiberarbeten vid
Centrumvdg en 26, iirende l7 :08:329 Tommy har sip;nerat avtalet och returnerat
och dven efterfrflgat bilagorna 2017-146 och2017-I47 .
s. 2017-148 Forfrigan frin en boende om vdgforeningen kan piverka fiirsla.get
till detaljplan lor Hemmesta Centrum samt att man vill ta del av styrelsens
synpunkter. Styrelsen har lamnat in synpunkter pA planen 2017-152. Mailet iir
besvarat av Tommy 2017 -149. Synpunkterna finns publicerade pi hemsidan.
t. 2017-151 Forfrflgan pi status av rirendet 17:06:323, rorande triidfiillrring.
u, 2017-155 Nyu LICENS-, LINDERHALLS- OCH ANVI.NDARAV-fAL FoR
VAGFAS. Styrelsen beslutar uppdra 6t Michael att godkiinna detta fi5r atl
kunna fortsdtta anvzindandet av Viigfas.
v. 20I7-I57 Meddelande frin Viirmdo kommun att de bedomer att det befinLtliga
barlagret dven kommer hilla varfor man inte har for avsikt attbfia ut detta.
IngSr gor dven en forfrigan om vi g&tt ut med inforrnation till boende om deras
anslutande infarter, Tommy har svarat att information iir pi viig ut. Eiifogat
finns Sven en TA-plan for kommande avstdngning av Hemmesta Daltviig.
Styrelsen tycker har att det iir biittre leda ut trafiken pi Slkiirgirdsviigen dn att
ledan den via Mellanvdgen. Tommy har besvarat mailet med skrivel:;e 2017159. Ing6r i iirende 16:03:219.
w. 2017-158 Frigor frin en boende angiende. 1. ftillning av trdd i angrdnsanLde
gronomrflde hanteras under iirende I7:04:316.2. Forfrigan om foreningen
kommer lSmna yttrande pfl planforslaget for Hemmesta centrum, Styrelsens
synpunkter finns nu publicerade p6 hemsidan. 3. Forfr6gan om vad styrelsens
instiillning iir till den nya placeringen av transformatorn'vid borjan av
Hemmesta Dalviig. Markus har pratat med den boen,de kring denna fiiga.
x. 2017-162Information frttnLantmateriet hur hanteringen av kassa och
fonderade medel ska hanteras niir de nya fastigheterna ansluter sig samt
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forklaring av den beriiknings modell som dr anvdnd i viirdeutl6tandet. giillande
zirende 17:04:311.

6.

Ekonomisk rapport

a. Saldon

Nordea
Nordea

PlusGirot:

227 754,17

Sparkonto:

SBAB

Sparkonto:

816,25 kr
I827 995,07 kr (upplupen rdnta 3 368,70 kr)
Ca. 10 000 kr

Obetalda

skulder:

1<r

Det finns fordringar for fibernedliiggningen och transporter av ved och flis.

I samband med arbetet att avsluta det ena av vilta organisationsnummer
har Michael dven tagit fram ett forslag attbyta 1i6n SBAB till Collector
Bank. Underlag for beslutet finns i dokumentet HSVF-000158, bl.a. dr
rtintan hogre. Styrelsen beslutar uppdra 6t Michael att oppna konlo i
Collector Bank och avsluta virl konto i SBAB. Ett nytt drende sl<apas for
detta 17:08:331,

7.

Viigfogdens rapport
a. Vi har haft problem med den elmdtare pi Centrumvdgen som fbrser
Akerbiirsviigen, Tranbiirsvdgen, Slinbiirsviigen samt del av Centrumvzigen med
el till gatubelysningen. Elmdtaren 2ir nu utbytt av Vattenfall.
b. Skriipsiickarna frftn stdddagen dr nu bortforslade.
c. En boende har upplyst oss om ytterligare 2 dagvatte;nbrunnar i diket mellan
baksidan pA Vitsippeviigen och skogen mot Hemmestaskolan. Dessa dr nu
inlagda ivitrkarta och logg men behover tommas. Styrelsen uppdrar 6t Markus
att inforskaffa kloakskopa och rensa dessa brunnar. Nytt iirende 17:08:332.
d. Mindre klotter i omridet har sanerats.
e. Besiktigat tryckskador i asfalten pi Kvarnviigen mellan Mellanvdgen och
Centrumvdgen. Dessa bedoms som ringa och det beslutas att ingen tttgarcl
kriivs.

8.

Nya firenden

a.

b.

Hemmesta Centrum, beslut tas att oppna ett rirende flor att samla allt underlag
kring ombyggnationen av Hemmesta centrum. Styrelsen har skickat in
synpunkter pi de samr6dshandlingar som varit ute p& sarnrid och dessa finns
iiven publicerade pi hemsidan. Det nya rirendet 17:08:333 parkeras tills
ytterligare information finns tillgiinglig.
Arsmotes planeringen har pfl borjats och ett preliminiirt datum dr satt till201709-25 l8:30. Foljande drenden oppnas for detta:
17:08:334 Bokning av lokal for stdmman, Tommy
17:08:335 Bokning av ordforande till stdmman, Michael
17:08:336 Kallelse till stdmman. Markus
17 :08:337 Forvaltningsberdttelse, Tommy
17:08:338 Bokslut, Michael
17:08:339 Utgifts och inkomststat, Michael
1 7:08 :340 Debiteringsliingd, Michael
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I7 :08:341 Revisionsberdttelse, Michael

c.
d.

e.

f.
9.

I7:08:342 Framstdllan om disponering av resultat ga:4 ooh ga|3, Michael
1 7 :08 :3 43 Valb eredningen infor stdmman, Tommy
17:08:344 Uppdatering av hemsidan, Roel
Tommy uppdras efter friga offert p6 vinterunderhill flor kommande sdsorrg
frin entreprenor. For kommande srisong beslutas att upphandling av sopning
sker separat senare. Arende 17:08:345.
En boende har upplyst oss om att det viixer ett storre trdd i ett dike i
gronomridet mellan Vitsippeviigen och Hemmestaslkolarr. Styrelsen beslutar ta
ner det berorda triidet for att minska risken for att diket oversvdmmas. Markus
ansvarar for detta zirende 17:08:346.
Styrelsen beslutar att ftter aktualisera inkopet av 2 st skyltar med radar sonr
uppmiirksammar fordonsforare pi att inte kora for fort till en kostnad av 30 tkr.
Tommy ansvarar for inkop. Nytt rirende 17:08:347.
Styrelsen beslutar att ftter aktualisera inkopet av en rribratorplatt for att
underltitta virt arbete. Markus ansvarar for inkop. Nvtt drende 17:08:348.

Arendeloggen
74:02:011 Nedgriivning av Fiber: Markus och Lars-Gunnar genomfor tidigare
beslutad besiktning under sommaren.
14:02:012 Bullerplanket: En ny handliiggare for detta pi Viirmdo kommun. I
ovrigt inget nytt.
14:03:029 Motion: Viilkommen skyltar: Inget nytt.
14:03 :033 Ovrig frflga flrsmiitet: virkestransporter: Michael kontaktar
Mellanskog angiende faktura.
14:04:046 Lekparker: Inget nytt.
14:06:069 [Jppdatering av skiitselplan fiir griinomriden: Inget nytt.
14:07:078 Byte till LED-belysning: Vi har nu installeriat ett antal LED-lampor p6
forsok. Arendet parkeras tillsvidare.
14: 10:1 12 Dagvattenbrunnarna: Inget nytt.
15:02:149 Refug mellanvdgen: Tommy pratar med Skanska for att se om det kan
vara mojligt att gora detta i samband med det pig;iende arbetet pi
Mellanviigen och vad kostnaden for detta skulle vara.
15:03: 162 Dubbla org.nr.: Det som nu dterst6r tir SBA.B diiLr vi enligt ovan byter
bank, REV, Vrirmdo kommun, Visma samt \y'zirrnLdo kontorshandel.
15:04: 166 Arbetsordning (tidigare: Verksamhetsplan): En version iir nu
utskickad till samtliga for granskning.
15:07: 178 Parkering pi milade trottoarer: Problemert har tagits upp i tidi6;are
utskick. Lars-Gunnar tar dven fram forslag pi mcrjliga skyltar att s;zttta
upp.

Cykelstiill vid v:igskilet: Tommy kontaktar ytterligare entreprenor for
att se om vi kan fA ett biittre pris.
15:10:193 Grop utanfiir Centrumvhgen 15: Inget nytt.
15:1 l:200 Reline av dagvattenledning: Det hoga vattenstindet har nu sjunkit
undan och upplevs inte vara nigot problem. Lars-Gunnar kontaktar
V2irmdo kommun om de 4 ytor diir griiset ej har blivit Aterstiillt.
15:08: 181
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Tridfillning mellan Smultronvflgen

och Hemmesta Dalvrig: LarsGunnar har pratat med frigestiillaren som meddelar aIt detta inte liingre
iir aktuellt varfor iirendet stiings.
16:03:218 Avtal med Byggkultur ang. transporter: lnget nytt.
16:03:2I9 Dagvattenledning Mellanviigen: Tommy har varit i kontakt med
Viitmdo kommun angiende den offert p6 drlrgt 700 tkr for nytt biirlager
for att se om de kan ta denna kostnad. Vdrmdo komrnun har dock gjort
bedomningen att det inte foreligger nigon risk for kommande skador
varfiir de ej tiinker genomfora denna forbiittring a.v vrigen (2017-157),
Med anledning av detta beslutas att inte heller viigforeningen ska ta
denna kostnad di det tidigare inte varit nigra prohlern med denna
vdgstrticka.
Markus och Lars-Gunnar Iar fram ett informationsblad till de boende
om mojligheten att bestiilla extra asfaltering av t.ex. en uppfart i
samband med kommande asfaltering.
16:04:222 Renovering container: Arendet oppnas igen ochL Lars-Gunnar
iterupptar arbetet med resterande m6lning.
16:05:226 Kupolbrunn pfl fingarna vid Dalstugan: V'i har nu fitt en offert men
priset bedoms ligga allt for hogt. Tommy har bett entreprenoren
Aterkomma med en uppdaterad offert diir man baler installerar en ny
dagvattenbrunn och inte jdmnar ut marken i omrdLdet.
16:05:228 Information om vflgavgiften till hemsidan: Inget nytt.
16:06:230 Besvara 2016-028 Gemensamt mtite med Kolvikssamfiillighet: Inget

nytt.
16:08:24I Lekparken Smultronet: Arendet oppnas 6ter upp och Lars-Gunnar tar
fram ett forslag som ska kunna ligga till grurrd firr en kommande
framstiillan till irsmotet.
l6:08:250 Fillning av gran Mellanviigen: Markus tar fram ett forslag till brev

till markdgaren.
16:08:253 Ny trafik-ii Backviigen: Inget nytt.
att skicka

16:09:254 Ledningsriitt pi Hemmesta 10:84: Markus bes','arar det ma.il vi
tidigare fitt i iirendet.
I 6:09 :258 Vattensamling Vitsippevflgen: Inget nytt.
16:09:259 Grunduppsiittning verktyg: Verktygen 6r nu inkopta och anviindes
under stdddagen, iirendet strings.
16:10:274 Triidf?illning Backviigen: Styrelsen har nu besolkt platsen och gor
bedomningen att detta dr att betrakta som skog och nekar med
anledning av detta fZillningen av de berorda triiden. Markus meddelar
fr6gestiillaren.
16:10:275 Omliiggning Hemmesta Dalviig - Backvilgen: 'y'i har sokt
entreprenoren men inte fitt svar. Lars-Gunnilr gor ytterligare forsok.
76:11:278 Stopp i DB018: Inget nytt.
16:II:279 Klotter pfl elskip: Anmiilt till Vattenfall zirende 300 5526 35.
Siikringsskipen pi Mariebergsvdgen ska hora till respektive fastighet
varfor detta inte kommer saneras av Vattenfall. Markus kontaktar
respektive fastighetsiigare lor attfrirya om tillitelse attmi,Ja om dessa.
16:11:280 Overasfalterad vattenavstingning Tranbrirsvilgen 16: Ventilen iir
nu framtagen, drendet stiings.
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16:71:282 Fiillning av trid vid tidigare transformator pi Centrumvdgen: En
boende i ndrheten har gjort en forfrigan om att fi fiilla de berorda
triiden. Markus har liimnat over granneintyg for att mojliggora ett
beslut. Fr6gestdllaren vill behilla veden men att viigfbreningen stAr fiir
bortforsling av ris.
16:12:283 Renovering lekparker samt parkbhnkar: F2irg iir nu inhandlad och
arbetet rir piborjat med den forsta bdnken.
l7 :02:285 Riijning sly Mellanvfl gen-Dalviigen : Inget nytt.
17 :02:286 Grfrsklippning: Inget nytt.
I7:02:281 Klippning av buskage: Den berorda buskaget iir nu klippt, drendet
stdngs.

l7:03:290 Virbrev 2017: Brevet dr nu utdelat iirendet steings.
I7:03:291 Byte av nfitstation: Tommy meddelar ELTEL Networks att vi giilna ser
att de liigger kabeln pA den sodra sidan av vdgen och diirmed inte heller
forliigger nigra tomror for kommande belysning.
I7:03:294 Plogskador: Inget nytt.
l7:03:298 Riijning vflgomride: En skylift hyrdes undr;r p6skhelgen. Dock var
det tillhorande el-aggregatet trasigt varfor vi var l.vungna att anvanda
oss av skarvsladdar i stiillet. Vi fick di priset rabatterat och lyckades
trots sjukdomar klippa delar av det omriden som avs6gs. Styrelsen vill
rikta ett stort tack till de boende som fors6g oss med el under pisken.
Arendet kvarstir di det fortfarande finns delar som behover rojas.
I7:04:299 Fiber Blfrbiirsvfigen 6: Signerat avta]. ftnns 2017 -097 .
I7:04:302 Fiber Vitsippevflgen 5, 17 och 29: Inget nytt.
l7:04:303 Fiber Vitsippevflgen 27,27,31och Hemmesta Dalviig 13, 48: Inget
nytt.
I7 :04:304 Fiber Akerbrirsv dgen 282 Inget nytt.
l7 :04:305 Fiber Vitsippeviigen 4z Inget nytt.
I7:04:306 Fiber Backvrigen 32 och Tranbdrsvilgen 222 Inget nytt.
17:04:307 Byte elskflp Backvflgen: Arbetet rir nu avshrtat och ska besiktigas.
17:04:308 L191 Utbyte Vitsippevigen: Lampan 6r nu utbytt till en 36W LIID,
iirendet stAngs
77:04:309 Skadad parkbiink: Plankan zir nu utbytt, d.rendet strings.
77:04:310 L019 trasig lampa Akerbiirsvflgen: Entreprenoren har fortfarande
inte piborjat arbetet, Markus ringer och stoter pi
I7:04:311 Fiirrlittning avstyckning: Vi har besvarat nnailen fr6n Lantmdteriet
och invdntar nu Lantmdteriets svar. Tommy efterfrigar vad status i
rirendet frin Lantm[teriet.
17:04:312 Instruktion schakt och asfaltering: Inget nytt.
17:04:313 Grus pfl ingen, Akerbflrsvflgen: Gruset iir nu borttaget och iirendet
stiings.

L7:04:314 Ny bom Akerbiirsvfigen: Styrelsen har under en tid forsokt bevaka
platsen och har inte upplevt att det dr nigon storre trafik pi platsen
varfor tanken pi en bom dras tillbaka. Arenclet strings.
17:04:315 Triidfiillning Hemmesta Dalvfig: Fr6gestiillaren har nu meddelat att
det inte liingre ar aktuellt att ta ner dessa trzicl, drendet stdngs.
I7:04:316 Lutande stolpe L165: Inget nytt.
17:05:317 Fiber Blflbiirsvlgen 5: Inget nytt.

Dokumentnummer Version

HSVF-000159

1.1

Datum
2017-08-09

Stalus
Godl<iint

Sida

6(7\

020i7 Hemmesta Sddra Viigfolening

N(

Hemm-Sl?

Dokument: Styrelseprotokoll

1

6/1 7 :08

17:05:3 18 Stiiddag 2017: Stiiddagen dr nu genomford rned gott resultat. Styrelsen
vill rikta ett stort tack till allaBr som var med och bidroe denna das.
Arendet stiings.

I7:06:321 Byte elskflp Mellanviigen: Arbetet pigir.
L7:06:322 Trasig soptunna: Locket zir nu utbytt, drendet stiings.
17:06:323 Trfldfiillning Vitsippeviigen 20: Markus skriver Granneintyg och
ldmnar over till frigestdllaren. Vi invdntar dven checklistan se vidare i
drende 17:06:237

.

l7:06:324 Jflmna till fotbollsplanen Blflsippeparken: Planen dr nu besiktigad
och vi ser idag inget behov av att forb[ttra denna' Ar"endet stdngs.
17:06:325 Pflkiird vlgnamnsskylt Blflsippan: Skylten dr nu flyttad till
angrdnsande belysningsstolpe. Arendet stdngs.
17:06:326 L070 Trasig lampa Blflbiirsviigen: Inget nytt.
17:06:327 Checklista trfidf?illning: Ett forslag pi checklista for triidftillning finns
framtagen, Samtliga i styrelsen ldmnar komrnentzrer pfl denna.
10. Hemsidan

a.

Inget fanns att ta upp.

11. Ovriga

a.
12.

frigor
Inga ovriga frigor togs upp.

Niista miite
2017 -08-14 1 9:00 Styrelsemote
2017 -09-04 1 9:00 Styrelsemote
20 17 -09 -25 I 8 : 3 0 Arsmote (Preliminiirt, styrelsen sarnlas 17

13.

:30)

Miitets avslutande
Ordforande tackade samtliea deltasare flor visat intresse or;h avslutade motet.

Vid protokollet

Justeras

flr/// /47,.2',k
Tommy Ahlsved
Sekreterare
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